
Podpis zgłaszającego  

 

XXXV Jubileuszowe Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury 
Szklarska Poręba 1-4 marca 2018 r. oraz 

Konferencja Szkoleniowa 

Zgłaszający 

Rozmiar odzieży  
Kobieta     
Mężczyzna   
S         M          L           XL 

                          

Imię             Nazwisko                   Izba Adwokacka w       

Email:       Telefon:       

Adwokat  Aplikant adwokacki  Gość  Zawód       

Data urodzenia      r.     m     d Deklaruję start w następujących konkurencjach: 

Narciarski Bieg Stulecia Adwokatury  Slalom  Snowboard  
Zamawiam dodatkowo płatny komplet 
do narciarstwa biegowego  

Buty rozmiar:       Wzrost:       Waga:       

Rezerwuję miejsce w pokoju 
jednoosobowym za kwotę 1.170,00 zł 

 

Rezerwuję miejsce w  
pokoju dwuosobowym za  
kwotę 870,00 zł  

Zgłaszam się wyłącznie do udziału w 
dyscyplinach sportowych za kwotę 250 
zł  

OSOBA TOWARZYSZĄCA 
(w przypadku większej liczby osób towarzyszących należy wypełnić kolejny formularz  w sekcji „osoba towarzysząca”)  

Rozmiar odzieży  
Kobieta  
Mężczyzna   
S         M          L           XL 

                          

Imię            Nazwisko                     Izba Adwokacka w        

Email:       Telefon:       

Adwokat  Aplikant adwokacki  Gość  Zawód:       

Data urodzenia      r.     m     d Deklaruję start w następujących konkurencjach: 

Narciarski Bieg Stulecia Adwokatury  Slalom  Snowboard  
Zamawiam dodatkowo płatny komplet 
do narciarstwa biegowego  

Buty rozmiar:       Wzrost:       Waga:       

Chcę otrzymać fakturę    

Nazwa Firmy 
      

Ulica: 
      

Kod/Miejscowość: 
      

NIP 
      

Warunkiem rezerwacji miejsca w pokoju dwuosobowym jest wpłacenie wpisowego w kwocie 500 zł (pokój jednoosobowy 700 zł) na 
rachunek Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie nr 35 2490 0005 0000 4600 7134 3781 wpisując w tytule „Adwokatura” oraz imiona 
i nazwiska wszystkich osób za które dokonywana jest wpłata, a następnie przesłanie wypełnionego formularza wraz z dowodem wpłaty na 
adres email: biuro.rd.walb@adwokatura.pl w terminie do dnia 10 stycznia 2018 r. Po tym terminie możliwość uzyskania skutecznego 
zgłoszenia wymaga potwierdzenia wolnych miejsc bezpośrednio w hotelu. Uczestnicy startują w zawodach na własne ryzyko i 
odpowiedzialność.  W przypadku organizowania zawodów na terenie Czech każdy z uczestników jeżdżący na nartach powinien mieć 
odpowiednie ubezpieczenie narciarskie obowiązujące za granicą oraz ważną kartę EKUZ.  
Wysyłając niniejszy formularz wraz z dowodem opłaty pierwszej raty oświadczam, że zapoznałem się z informacją o szkoleniu oraz 
regulaminem zawodów i zobowiązuję się wpłacić drugą ratę opłaty w kwocie 370 zł  (pokój jednoosobowy 570 zł) do dnia 10 lutego 2018 
r. Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników oraz przepadkiem wpisowego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Izbę Adwokacką w Wałbrzychu oraz przez Operator Blue Mountain Resort Sp. z o.o. w Warszawie w 
celu przeprowadzenia Narciarskich Mistrzostw Adwokatury oraz procesu rezerwacji i obsługi pobytu w hotelu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 13.06.2016 poz. 922 ze zmianami).  


